NIEUWSBRIEF 17 APRIL
Beste ouders,
Zoals verwacht besliste de overheid om de scholen zeker gesloten te houden
tot en met zondag 3 mei. Zoals het er nu voor staat heropenen we op
maandag 4 mei. De regering wil dit gefaseerd laten verlopen. Het is dus niet
zeker dat alle kinderen op hetzelfde moment naar school zullen mogen
komen. Daarover wordt pas de komende dagen (weken) een beslissing
genomen. We houden jullie op de hoogte.

NOODOPVANG
Vanaf maandag 20 april organiseren we opnieuw noodopvang zoals dat voor
de paasvakantie het geval was:

betalende voor- en naschoolse opvang in De Paddestoel (vooraf inschrijven!)

gratis opvang, door de leerkrachten, tijdens de lesdagen van 8 u. tot 17 u.
In het kader van de bestrijding van het coronavirus is het de bedoeling om zo weinig mogelijk
mensen samen te brengen. De opvang is dus enkel bedoeld voor kinderen die niet ziek zijn en
waarvan de ouders in de zogenaamde cruciale sectoren tewerkgesteld zijn. Die kinderen krijgen
ook hulp bij het maken van de voorziene taken (zie verder in deze brief).
Je hoeft niet in te schrijven voor de opvang op school. We kennen ondertussen de gezinnen voor
wie dit noodzakelijk is. Moet je door gewijzigde omstandigheden toch gebruik maken van deze
opvang, stuur dan een mailtje naar anne.dierickx@baslos.be

ASTANDSLEREN
Zoals in de vorige nieuwsbrief reeds aangekondigd werd, starten we vanaf maandag 20 april (en
dit tot de heropening van de scholen) met pre-teaching.
De leerkrachten bieden digitaal nieuwe leerstof en activiteiten aan voor thuis (of in de
noodopvang). Die leerstof of activiteiten zullen achteraf in de klas hernomen en verder ingeoefend
worden.
Op de schoolwebsite www.sintlodewijkscollegespoorwegstraat.be zie je de knop ‘externe LINKS’



Als je daarop klikt, vind je bovenaan de knop ‘SLOS afstandsleren’



Hier zie je voor elke klas een map. Op vrijdag komt er een weeksjabloon voor de komende
week.
Per dag staan er lessen + info over de correctie of opvolging
Je vindt er ook de momenten van de digiklasjes = via google MEET kunnen de
leerkrachten contact houden met hun kleuters, leerlingen of uitleg geven bij bepaalde
lessen
Onderaan het sjabloon staan ‘extra uitdagingen’. Kinderen kunnen dit vrijblijvend maken.
Bepaalde kinderen zullen dit echter moeten maken. Hun leerkracht zal hen hiervan per mail
verwittigen.






CHROMEBOOK OF TABLET NODIG?
Voor dit afstandsleren moet je thuis een computer, chromebook of tablet hebben +
internetaansluiting.
We zijn blij dat we enkele gezinnen, tot het einde van de coronacrisis, uit de nood kunnen helpen.
Zie vorige nieuwsbrieven
Voor info hierrond kun je terecht bij Stijn of Anne info@baslos.be

ZORG







We begrijpen heel goed dat het, als ouder (vaak ‘thuiswerkers’) niet evident is om alles
georganiseerd te krijgen. Zorg goed voor jezelf én maak afspraken met je kinderen… dat
maakt dingen vaak draaglijker.
We raden aan om een weekplanning te maken waarop staat wie (van de kinderen)
wanneer op de pc kan werken. Handig als de kinderen er ook kunnen op zien wanneer ze
moeten ‘werken aan hun schooltaken’.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen maakte een filmpje Klik er even op, misschien inspireert
het je?
Kinderen die via mail of via het digiklasje niet gehoord werden, krijgen op vrijdag een
telefoontje.
Heb je zorgen of heeft je kind zorgen? Mail dan zeker naar de leerkracht of naar de
zorgcoördinator axelle.vermeersch@baslos.be
Ook met het clb (lies.verlinde@vrijclbdehavens.be) of met de directeur
(anne.dierickx@baslos.be) kun je altijd contact opnemen.

NIEUWS UIT HET KORPS
Twee collega’s komen terug uit zwangerschapsverlof.

Juf Birthe werd vervangen door juf Jorijn in P/K1A. Zolang de scholen nog niet mogen
opstarten blijft zullen juf Jorijn en juf Birthe samen de regie in handen nemen. Je zal de
juffen dus zeker ontmoeten op een MEET-sessie.
Welkom Brithe (birthe.claeys@sintlodewijkscollegespoorwegstraat.be) , ook al is dit wel
een vreemde start.
Fijn, Jorijn, dat je is deze coronatijden nog even aan onze school verbonden kan blijven.

Juf Florence (zwemmen aan de middengroep op vrijdag) komt ook terug. Juf Kimberly gaat
dus weer op zoek naar werk.

MEERDAAGSE UITSTAPPEN AFGELAST




De boerderijklas voor L2 moeten we annuleren. Omdat we geloven dat deze meerdaagse
een meerwaarde is voor de kinderen, bekijken we of dit in het eerste timester van volgend
schooljaar kan gepland worden (voor L2 én L3 dan;-)
Lukt dit niet, dan krijgen jullie de betaalde voorschotten uiteraard terug!
De Brussel-meerdaagse voor L6 werd helaas ook geannuleerd … De betaalde voorschotten
worden terugbetaald.

NIEUWE LEERLINGEN




De infodag werd verplaatst naar zaterdag 13 juni.
Ken je geïnteresseerde mensen? Iedereen kan info krijgen of een afspraak maken via
anne.dierickx@baslos.be of via 0473 79 32 37
Wil jij een broertje of zusje inschrijven? Of ken je geïnteresseerde ouders? Mail me dan
even en ik stuur je het inschrijvingsformulier. Binnenkort komt dit ook op de website.
De inschrijving wordt dan definitief gemaakt als de betrokken ouders later langskomen
o met de kidsID (waarvan we een kopie nodig hebben. Ev. kun je er al een foto van
doorsturen)
o met een klevertje van hun ziekenfonds
o om het inschrijvingsformulier en ook nog een ander document (SES) te komen
ondertekenen
o om eens kennis te maken

SLOSSLINGER
We genoten ervan om een filmpje voor jullie te maken. Wellicht zag je het al op Facebook.
Nee? Klik hier dan even
“We’ll meet again, don’t know where, don’t know when”
Wij kijken er alvast naar uit!!!!
Lieve groet
Anne & team

